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Powia³o optymizmem
Po trudnych dla kukurydzy latach 2004-2006, uk³ad warunków po-

godowych jakie panowa³y w Polsce w roku 2007 by³ wreszcie korzystny
dla kukurydzy. Taki rok by³ potrzebny, zw³aszcza dla producentów kuku-
rydzy ziarnowej, bowiem na skutek z³ej pogody i niskich cen, spadek jej
zasiewów w ci¹gu 3 lat wyniós³ a¿ 165 tys.ha, a wiêc �redniorocznie
ponad 50 tys. ha. W efekcie tego produkcja spad³a poni¿ej potrzeb, któ-
re kszta³tuj¹ siê dzis na poziomie ok. 1,8 mln ton. Dla przyk³adu, po
niskich zbiorach roku 2006, w sezonie zimowym zaimportowano 750
tys. ton ziarna kukurydzy. Na szczê�cie w ostatnim roku kukurydza plo-
nowa³a doskonale i mimo mniejszego area³u zasiewów, zbiory wynios³y
ok. 1,7 mln ton. Rzeczywiste zbiory ziarna mog³y byæ nawet wiêksze,
bowiem na ziarno zebrano czê�æ przekwalifikowanych plantacji kiszon-
kowych. Wg PZPK mog³o to dotyczyæ nawet 30 tys. ha, co daje blisko
200 tys. ton. Spore jednak ilo�ci zosta³y sprzedane ju¿ jesieni¹ za grani-
cê, co mo¿e zaznaczyæ siê na przednówku.

Kukurydza w roku 2007 plonowa³a dobrze w ca³ym kraju. Jej plony
by³y o ponad 1/3 wy¿sze od najlepiej plonuj¹cego zbo¿a - pszenicy ozi-
mej. Kukurydzê trzeba przede wszystkim porównywaæ do zbó¿ jarych,
których plony zawsze s¹ ni¿sze od zbó¿ ozimych. W roku 2007 kukury-
dza plonowa³a ponad dwukrotnie wy¿ej ni¿ zbo¿a jare. Nawet w katastro-
falnym dla kukurydzy roku 2006, jej plony by³y o prawie o 20 kwintali
wy¿sze od plonów zbó¿ jarych. Dobre plonowanie w roku 2007 (�rednio
blisko 66 dt suchego ziarna), odnowiæ powinno zaufanie, nadszarpniête
bardzo trudnymi sezonami 2005 - 06.

Pozytywnym skutkiem korzystnych warunków roku 2007 by³o zna-
cz¹ce zmniejszenie pora¿enia kukurydzy przez g³owniê guzowat¹. Dziêki
dobrym warunkom i brakowi stresu, kukurydza doskonale poradzi³a so-
bie z tym zagro¿eniem. Nawet na tych polach, gdzie w ubieg³ych dwu
latach dosz³o do ca³kowitego zniszczenia plonu kukurydzy przez g³ow-
niê, w roku 2007 stan kukurydzy by³ bardzo dobry. Tu i tam wprawdzie
odsetek zaatakowanych ro�lin by³ jeszcze do�æ wysoki (10 - 15 %), ale
dziêki dobrej kondycji ro�lin, naro�la rozwija³y siê s³abo i szkody by³y
niewielkie. Tym samym potwierdzi³y siê nasze diagnozy i prognozy mó-
wi¹ce, ¿e zagro¿enie przez g³owniê guzowat¹ wróci do normy i w kolej-
nych latach bêdzie �rednio nie wiêksze ni¿ oko³o 1 % ro�lin.

Mo¿liwo�ci wykorzystania i przetwarzania kukurydzy s¹ coraz wiêk-
sze. Z jednej strony, daleko nam jeszcze do pe³nego wykorzystania
mo¿liwo�ci produkcyjnych kukurydzy, a z drugiej istnieje szereg per-
spektywicznych kierunków wykorzystania. Dotyczy o zarówno kukury-
dzy ziarnowej, jak i kukurydzy uprawianej na zbiór ca³ych ro�lin. Du¿e
nadzieje wi¹zali�my z przetwarzaniem ziarna na bioetanol. W ostatnim
sezonie przerobiono zdecydowanie mniej kukurydzy, bowiem ceny p³a-
cone za produkt by³y niskie, a surowiec bardzo drogi. Mo¿liwo�ci pro-
dukcji s¹ du¿e, a przerób kukurydzy mo¿e byæ op³acalny, pod warun-
kiem ¿e ceny p³acone gorzelnikom bêd¹ wynosiæ 2,50 - 3,00 z³. Bio-
r¹c pod uwagê planowany na najbli¿sze lata 5 % udzia³ dolewki bio-
etanolu do benzyny, oraz przewidywany znaczny eksport np. do Szwe-
cji, mo¿na liczyæ na przerób nawet ponad 1 mln ton ziarna kukurydzy,
to jest produkcjê z powierzchni rzêdu 200 tys. hektarów.

W Europie w bardzo szybkim tempie rozwija siê produkcja bioga-
zu. Bazuje ona  g³ównie na biomasie z kukurydzy - g³ównie kiszonce
z ca³ych roslin, ale te¿ mog¹ byæ wykorzystywane: CCM oraz ziarno
kiszone jak i suszone. Du¿e zapotrzebowanie w Niemczech spotêgo-
wane susz¹ by³o powodem skupowania biomasy i ziarna kukurydzy
z terenów Zachodniej Polski. Jeste�my przekonani, ¿e uprawa pod k¹-
tem produkcji biogazu  stanie siê wkrótce jednym z wa¿niejszych kie-
runków produkcji i zbytu kukurydzy.

Podsumowuj¹c, rok 2008 zapowiada siê jako dobry dla ku-
kurydzy. Wg opinii fachowców, wysokie ceny ziarna utrzymaj¹ siê
przez ca³y sezon, a rosn¹ce zapotrzebowanie gospodarki polskiej
i krajów s¹siednich zapewni zbyt. Mówi siê nawet, ¿e du¿y apetyt
bioenergetyki na kukurydzê mo¿e zagroziæ produkcji pasz dla byd³a.
Takie przypadki lokalnie mia³y ju¿ miejsce. Warto wiêc zasiaæ wiêcej
kukurydzy. W oparciu o do�wiadczenia lat poprzednich, wskazanym
by³oby czê�æ plantacji zaplanowaæ w taki sposób, aby przydatne by³y
do zbioru na ziarno lub kiszonkê z ca³ych ro�lin. Pozwoli to na ela-
styczno�æ decyzji w zale¿no�ci od osi¹gniêtych w gospodarstwie
plonów, potrzeb w³asnych i popytu na rynku.

prof. dr hab. Tadeusz Michalski - Prezes PZPK

Prognozy uprawy kukurydzy 2008
W Unii Europejskiej 27 spodziewany jest niewielki spadek po-

wierzchni uprawy kukurydzy o ok 0,1 %. Sytuacja ró¿ni siê w po-
szczególnych krajach. Najwiêkszy spadek powierzchni jest spodzie-
wany w Rumunii i Bu³garii o oko³o 9,5 % jest to zwi¹zane z wiêkszy-
mi ni¿ w roku ubieg³ym zasiewami upraw ozimych (rzepak i jêczmieñ
w Rumunii), a tak¿e z niedoborem nasion kukurydzy odmian mie-
szañcowych. Wzrost powierzchni o oko³o 3 % spodziewany jest
w krajach Europy Centralnej. Jest to zwi¹zane przede wszystkim z wy-
sok¹ cen¹ na ziarno kukurydzy, ze zmniejszeniem zapasów w zwi¹z-
ku z ubieg³orocznym spadkiem produkcji, szczególnie na Wêgrzech.

W Polsce mo¿emy spodziewaæ siê kilkuprocentowego wzro-
stu powierzchni, limituj¹cym czynnikiem bêdzie jednak rozszerza-
nie siê zasiêgu wystêpowania zachodniej stonki korzeniowej kuku-
rydzy. Nieznacznie wzro�nie powierzchnia uprawy kukurydzy w kra-
jach �Starej 15� wzrost jest zwi¹zany z wysokimi cenami, rozwojem
produkcji biogazu w Niemczech, zniesieniem obowi¹zkowego od³o-
gowania, natomiast czynnikiem ograniczaj¹cym uprawê bêd¹ ogra-
niczenia w mo¿liwo�ciach nawadniania plantacji kukurydzy, (szcze-
gólnie na Pó³wyspie Iberyjskim) a tak¿e wzrost powierzchni upra-
wy jêczmienia jarego i s³onecznika.

W USA spodziewany jest spadek powierzchni uprawy kukury-
dzy o oko³o 1,5 - 2 mln ha, w zwi¹zku ze zwiêkszeniem powierzchni
uprawy soi i pszenicy jarej.

W Argentynie powierzchnia uprawy wzros³a o 10 % do pozio-
mu 4 mln ha, ale susza, która wyst¹pi³a na prze³omie stycznia
i lutego mo¿e przyczyniæ siê do spadku produkcji nawet o 25 %.

W Brazylii zbiory utrzymaj¹ sie na poziomie zbiorów ubieg³o-
rocznych i wynios¹, oko³o 52 mln ton. Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e
eksport utrzyma siê na podobnym poziomie jak w tym sezonie. Po
raz pierwszy, w Brazylii wysiana zostanie kukurydza GMO MON 810
i T25 oficjalnie dopuszczone do uprawy w lutym br.

Je�li chodzi o uprawê kukurydzy nasiennej to ze wzglêdu
na spadek zapasów materia³u siewnego i niedobór nasion niektó-
rych odmian, w UE 27 spodziewany jest wzrost powierzchni upraw
nasiennych o 17 % w stosunku do ubieg³orocznych 99 tysiêcy ha.

F.N.P.S.M.S.

Rynek ziarna  kukurydzy
Jaki scenariusz pod koniec

sezonu 2007/2008?
We Francji zapasy ziarna kukurydzy pod koniec sezonu wynosz¹

3,5 mln t (1,9 mln ton w poprzednim sezonie). Czy w zwi¹zku z tym
mo¿emy spodziewaæ siê spadku cen na rynkach europejskich,
w momencie pojawieniem siê na nich, tañszego ziarna kukurydzy
po³udniowoamerykañskiej z nowych zbiorów? Czy raczej kukury-
dza brazylijska i argentyñska bêdzie eksportowana do USA, gdzie
powierzchnia zasiewów spad³a o oko³o 2 mln ha, czyni¹c napiêtym
bilans ziarna kukurydzy w zwi¹zku z rosn¹cym zapotrzebowaniem
do produkcji bioetanolu?

GMO w 2007 roku
W roku 2007 �wiatowa powierzchnia upraw GMO wynios³a

114 mln ha. W stosunku do roku 2006 wzros³a o 12 %. Powierzch-
nia upraw kukurydzy GMO to 35 mln ha.

Ustawa Paszowa
Polskie Ministerstwo Rolnictwa skieruje do konsultacji projekt

nowelizacji ustawy o paszach. Zaproponuje w nim przesuniêcie za-
kazu stosowania GMO w paszach do 1 stycznia 2012. Opó�nienie
wprowadzenia zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowa-
nych pozwoli na przygotowanie rz¹dowych programów wsparcia
produkcji pasz alternatywnych. Ministerstwo planuje tak¿e wpro-
wadzenie obowi¹zku oznakowania ¿ywno�ci produkowanej przy
u¿yciu pasz GMO. Przepisy te mia³yby obowi¹zywaæ nie wcze�niej
ni¿ w 2009 roku.

P.A.P.

Dobra zaprawa - pierwszy punkt
w walce o plon!

Najwiêksz¹ korzy�ci¹ wynikaj¹c¹ z zaprawiania jest zapewnienie
ro�linom najlepszej ochrony przed patogenami ju¿ od momentu sie-
wu. W okresie wczesnego rozwoju, ro�liny s¹ najbardziej wra¿liwe
na ataki chorób czy szkodników, poniewa¿ rozwijaj¹cy siê system
korzeniowy czy czê�ci nadziemne naj³atwiej zniszczyæ lub uszkodziæ
niewielkiej liczbie patogenów. Wtedy to powstaj¹ nieodwracalne straty,
które decyduj¹ o tym, ¿e plon bêdzie znacznie ni¿szy od zamierzone-
go. Bardzo wa¿nym czynnikiem przemawiaj¹cym za zaprawianiem
materia³u siewnego jest jego ekonomiczno�æ. Stosowanie zapraw
jest nie tylko najskuteczniejszym sposobem ochrony przed szkodni-
kami i chorobami w pocz¹tkowym okresie rozwoju ro�lin, ale jest
tak¿e najtañsze. Zabiegi nalistne, podlewanie, czy rozsypywanie gra-
nulatu (zwalczanie szkodników) jest du¿o dro¿sze, mniej skuteczne a
przez to nieefektywne. Niektórym chorobom mo¿na zapobiegaæ tyl-
ko przez zaprawianie nasion. Szukaj¹c oszczêdno�ci nie rezygnujmy
z zapraw, poniewa¿ patrz¹c na koszty ca³kowite (agrotechnika, na-
wo¿enie, nasiona, ochrona nalistna, robocizna, paliwo itp.) - stano-
wi¹ one ich niewielki procent. Natomiast skutki braku zaprawiania
mog¹ byæ bardzo dotkliwe.

Kwalifikowane nasiona kukurydzy oferowane na naszym rynku s¹
zaprawiane standardowo zaprawami fungicydowymi. Niestety wci¹¿ do
rzadko�ci nale¿y kupowanie nasion zaprawionych równie¿ zaprawami
owadobójczymi. Kukurydzê czêsto uprawia siê w warunkach, które
sprzyjaj¹ pojawianiu siê szkodników (uprawa w monokulturze, siew
kukurydzy po u¿ytkach zielonych). Wtedy to mog¹ pojawiaæ siê pro-
blemy np. z drutowcami. Mog¹ one powodowaæ powa¿ne uszkodze-
nia korzeni m³odych ro�lin. W skrajnych wypadkach straty w obsadzie
ro�lin s¹ tak powa¿ne, ¿e plantacje kukurydzy nale¿y zaoraæ.

Równie¿ wcze�nie pojawiaj¹ce siê szkodniki nalistne np. plo-
niarka zbo¿ówka czy mszyce mog¹ powodowaæ uszkodzenia ro-
�lin, które staj¹ siê wrotami infekcji chorób grzybowych.

Kilka lat temu pojawi³ siê w Polsce problem zachodniej kukury-
dzianej stonki korzeniowej. Stanowi ona bardzo du¿e zagro¿enie
dla upraw kukurydzy. Larwy tego szkodnika kwarantannowego
¿eruj¹ na korzeniach, uszkadzaj¹c je i tym samym powoduj¹ wy-
wracanie siê ro�lin (tzw. ³abêdzia szyja) i ich zamieranie. Najsku-
teczniejsz¹ metod¹ walki ze stonk¹ korzeniow¹ jest zaprawianie
nasion odpowiednimi zaprawami.

Kupowanie nasion zaprawionych dobrymi zaprawami grzybobój-
czymi i owadobójczymi mo¿e siê z pewno�ci¹ przyczyniæ do sukce-
su w uprawie kukurydzy. Nale¿y tylko �wiadomie je wybieraæ.

Tomasz Kowal
Bayer CropScience

Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
�Kukurydza i sorgo - produkcja,

wykorzystanie, rynek�
odbêdzie siê w dniach 7 - 8 kwietnia 2008 r. w Dymaczewie
k/Poznania. Organizatorami konferencji s¹ AR w Poznaniu, PZPK,
FNPSMS i CEPM.
Dodatkowe informacje: www.au.poznan.pl
Zg³oszenie:
Gra¿yna Ptaszyñska: ptasz@au.poznan.pl; tel 061 846 61 31
Teresa Nowacka: pzpk@kukurydza.info.pl; tel 061 662 74 20

Spotkanie CEPM
9 kwietnia 2008 r. w godzinach 830 - 1300 w Dymaczewie odbê-
dzie siê spotkanie CEPM - Europejskiej Konfederacji Produkcji
Kukurydzy, której cz³onkami s¹ organizacje producentów kukury-
dzy z Polski, Wêgier, Francji, W³och, Hiszpanii, Portugalii, Nie-
miec, S³owacji, Serbii i Bu³garii.

Zaproszenia



Notowania gie³dowe
Transakcje rzeczywiste

Polska NetBrokers 04.03 755,0  - 1250,0 z³/t
Polska RolPetrol 03.03 820,0 - 830,0 z³/t
Kukurydza krajowa loco 805,0 - 825,0 z³/t
Kukurydza imp. z Wêgier z dost. po³. Polska 830,0 z³/t
Kukurydza import Ukraina franco Dorohusk  785,0 z³/t
Francja Bordeaux FOB
marzec/czerwiec 28.02 200,0 �/t

Nowe odmiany kukurydzy wpisane do
krajowego rejestru w 2008 r.

W po³owie lutego 2008 r. w COBORU odby³o siê doroczne zebranie
Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy. Celem zebrania by³o m.in.
zaopiniowanie wniosków rejestrowych dotycz¹cych odmian ocenianych
w badaniach urzêdowych. Po komisyjnym przeanalizowaniu wyników
do�wiadczeñ i przedstawieniu dodatkowych charakterystyk przez w³a-
�cicieli odmian, do krajowego rejestru wpisanych zosta³o 19 nowych
odmian, które wypad³y najlepiej w dwóch bardzo ró¿nych sezonach we-
getacyjnych lat 2006 i 2007.

Ni¿ej zamieszczono opisy nowych odmian. Uszeregowano je alfabe-
tycznie wed³ug kierunku u¿ytkowania i grup wczesno�ci, w których by³y
oceniane przed zarejestrowaniem. Obok nazw odmian podano nazwy
firm hodowlano-nasiennych lub przedstawicieli hodowców. Tabele za-
wieraj¹  syntetyczne wyniki plonowania odmian z tegorocznej rejestracji
w odniesieniu do poziomu wzorców odpowiednich grup wczesno�ci.

Odmiany do uprawy na ziarno
Anvil (KWS). Odmiana wczesna, na tle odpowiedniej grupy wczesno-
�ci daje du¿e plony ziarna, wzglêdnie stabilne w latach. Wysoko�æ ro-
�lin poni¿ej �redniej. Ro�liny �rednio podatne na fuzariozê ³odyg, wy-
leganie i pora¿enie przez omacnicê prosowiankê, a ma³o podatne na
g³owniê kukurydzy.
Bejm (HR Smolice). Wczesno�æ z pogranicza grupy wczesnej i �re-
dniowczesnej. Na tle wzorca grupy wczesnej - bardzo du¿y plon ziar-
na, nieco pó�niejsze dojrzewanie. Ro�liny o dobrej zdrowotno�ci,
zw³aszcza ma³ej podatno�ci na fuzariozy ³odyg i wyleganie. Wysoko�æ
ro�lin �rednia.
NK Ravello (Syngenta). Jedna z najwcze�niejszych odmian w krajo-
wym rejestrze. Plony ziarna nieco mniejsze od wzorca grupy wczesnej.
Zdrowotno�æ ro�lin dobra; ma³o podatna na fuzariozê ³odyg i mniej
pora¿ana przez omacnicê prosowiankê. Wysoko�æ ro�lin mniejsza od
�redniej. Bardzo korzystna struktura kolb.
DKC 2960 (Monsanto). Odmiana �redniowczesna; do�æ du¿e plony
ziarna, dobra zdrowotno�æ ro�lin - ma³a podatno�æ na fuzariozê i g³ow-
niê ³odyg. Kolby o bardzo korzystnej strukturze. Ro�liny wysoko�ci po-
wy¿ej �redniej, d³u¿ej utrzymuj¹ce zielone li�cie po dojrzeniu  ziarna.
Dumka (HR Smolice). �redniowczesna, w badaniach rejestrowych plon
ziarna przekroczy³ poziom wzorca. Ro�liny �redniej wysoko�ci do wy-
¿szych, d³u¿ej utrzymuj¹ce zielone li�cie; zdrowotno�æ ro�lin dobra.
Lavena (Maïsadour). Oceniana w grupie �redniowczesnej, okaza³a
siê jednak pó�niejsza. Du¿e plony ziarna, ro�liny wysokie, dobrej zdro-
wotno�ci, ma³o pora¿ane przez g³owniê kolb i omacnicê prosowiankê.
MT Maksym (Dow Agro Sciences). �redniowczesna o do�æ du¿ej zdol-
no�ci plonowania. Ro�liny stosunkowo ni¿sze, �rednio podatne na fu-
zariozy ³odyg i wyleganie, a mniej na g³owniê kukurydzy i omacnicê
prosowianke.
Narew (HR Smolice). Odmiana �redniowczesna, Na tle wzorca grupy
�redniowczesnej do�æ du¿e plony ziarna. Ro�liny �redniej wysoko�ci,
ma³o podatne na fuzriozy ³odyg i g³owniê kolb.
NK Nekta (Syngenta). Wczesno�æ na pograniczu grupy �redniow-
czesnej i �redniopó�nej. Du¿e i wzglêdnie stabilne w latach plony ziar-
na. Ro�liny �redniej wysoko�ci, ma³o podatne na wyleganie; dobra
zdrowotno�æ ro�lin. Korzystna struktura kolb.
Pteroxx (RAGT). �redniowczesna, du¿e plony ziarna, do�æ stabilne
w latach badañ. Wysoko�æ ro�lin �rednia do ni¿szej, ma³a podatno�æ
na wyleganie, dobra zdrowotno�æ ro�lin, korzystna struktura kolb.
Amoroso (KWS). Wczesno�æ na granicy grupy �redniowczesnej i �red-
niopó�nej; do�æ du¿e i stabilne plony ziarna. Ro�liny �redniej wyso-
ko�ci, ma³o podatne na wyleganie; zdrowotno�æ ro�lin �rednia; w do-
tychczasowych badaniach odmiana ujawni³a nieco wiêkszy stopieñ po-
ra¿enia przez g³owniê ³odyg.
LG 3255 (Limagrain). �redniopó�na, plon ziarna przekracza poziom
wzorca odpowiedniej grupy wczesno�ci. Ro�liny wysokie, o do�æ do-
brej zdrowotno�ci, jednak nieco wiêkszej podatno�ci kolb na g³owniê
kukurydzy.
MAS 24A (Maisadour). �redniopó�na, du¿e i wzglêdnie stabilne
w latach plony ziarna. Ro�liny do�æ wysokie, ma³o podatne na fuzario-
zy ³odyg i wyleganie oraz na g³owniê kukurydzy; wiêkszy udzia³ rdzeni
w masie kolb.
Ronaldinio (KWS). W u¿ytkowaniu na ziarno �redniopó�na, a na ki-
szonkê na granicy grupy �redniowczesnej i �redniopó�nej. Du¿e plo-
ny ziarna, ma³a podatno�æ na wyleganie; ma³a lub �rednia - na fuza-
riozê ³odyg;. Ro�liny �redniej wysoko�ci. U¿ytkowana na kiszonkê, daje
plony o korzystnej strukturze, �rednie plony �wie¿ej masy.

Odmiany do uprawy na kiszonkê
Amatus (KWS) - wczesna kiszonkowa, do�æ du¿e plony ogólne
suchej masy i du¿e plony kolb; korzystna struktura plonu i wysoki
wska�nik koncentracji energii. Plon �wie¿ej masy ro�lin nieco mniej-
szy od  wzorca odpowiedniej grupy wczesno�ci..
Angus (Maïsadour). Dojrzewanie na granicy grupy wczesnej i �re-
dniowczesnej; du¿e plony suchej masy ogólne i kolb; �rednio ko-
rzystna struktura plonu. W porównaniu z innymi odmianami tej
grupy wczesno�ci - do�æ du¿e plony zielonej masy.
Touran (KWS). �redniowczesna, do�æ du¿e i stabilne w latach plony
ogólne suchej masy oraz du¿e plony suchej masy kolb, bardzo
korzystn¹a struktura plonu, do�æ wysoka  koncentracja energii
w �wie¿ej masie ro�lin. Wysoko�æ ro�lin poni¿ej �redniej.
Marcello (KWS) �redniopó�na, plony ogólne suchej masy i plo-
ny suchej masy kolb du¿e do bardzo du¿ych, korzystna struktura
plonu, �rednia koncentracja energii w ro�linach. �rednie plony ogól-
ne �wie¿ej masy, a wzglêdnie wiêksze - �wie¿ych kolb. Ro�liny �red-
niej wysoko�ci.
Subito (Saaten Union). Sredniopózna, duze plony ogólne suchej
masy i dosc duze plony kolb dosc wysokie rosliny o duzej swiezej
masie, koncentracja energii w roslinach - nizsza od sredniej. Od-
miana przydatna do uprawy na kiszonke szczególnie w korzystniej-
szych warunkach termicznych.

Odmiany kukurydzy wpisane do krajowego rejestru
w roku 2008

(wyniki badañ rejestrowych 2006 - 2007)

*odmiana Ronaldinio oceniana na ziarno i na kiszonkê. W nawiasie podano liczbê FAO
przy u¿ytkowaniu na kiszonkê
kol. 5, 6, 7: wzorcem jest �rednia z wszystkich odmian ocenianych w do�wiadczeniach

Odmiana 
Liczba 

FAO 

Plon 
ziarna 

przy  

15 % 
wody 

dt z ha 

Zawarto�æ 
suchej 

masy 

w 
ziarnie,% 

 
Procent 

ro�lin 

stoj¹cych 
 

G³ownia 

kolb,% 

Wysoko�æ 

ro�lin, 

cm 

1 2 3 4 5 6 7 

  warto�ci wzglêdne    
 ( wzorzec = 100% )    

   94      2,1     248 

Wzorzec � grupa 
wczesna 

   88,6      71,8    

Anvil 210 105,3 100,8    91 1,3 241 

Bejm 230 108,4   98,5    93 1,8 246 
NK Ravello 190-200 98,8 102,4    95 2,8 239 

       

Wzorzec-grupa 
�redniowczes. 

   95,1      72,9    

DKC2960 240 101,7 100,5    96 2,9 256 

Dumka 230 101,6  101,2    93 1,5 254 
Lavena 260 109,3    97,7    96 1,6 270 

MT Maksym 230-240 102,8 102,3    92 2,0 243 

Narew 250 102,6   98,2    94 1,3 246 
NK Nekta 250 108,7   98,8    95 0,5 249 

Pteroxx 240 105,0 100,1    96 0,9 243 

       
Wzorzec-grupa 

�redniopó�. 
   99,2      72,5    

Amoroso 250 100,7 101,8   93 2,4 251 
LG3255 260 101,0 99,9   96 3,3 261 

MAS 24A 260 104,7 99,0   96 1,5 260 

Ronaldinio* 
260  

(240-250) 
104,1 

98,6 
  96 1,7 250 

       

Plon suchej 

masy 

dt z ha 

Zawarto�æ 

suchej masy 

% Odmiana 
Liczba 

FAO 

ogólny kolb 
w ca³ych 

ro�linach 

w 

kolbach 

Plon 

ogólny 

�wie¿ej 

 masy 

dt z ha 

1 2 3 4 5 6 7 

  warto�ci wzglêdne ( wzorzec = 100% ) 

      

Wzorzec � grupa 

wczesn 
15,8 96,7 32,8 51,2 572 

Amatus 220-230 102,1 106,1 103,7 101,8 98,6 

Angus 230-240 102,5 102,3 98,2 100,2 104,5 

      

Wzorzec-grupa 

�redniow 
190,7 97,6 32,9 52,0 585 

Ronaldinio 240-250 101,5 105,5 100,6 101,0 100,9 

Touran 240 101,9 107,9 101,8 97,9 99,7 
      

Wzorzec-grupa 

�redniop 
196,8 99,7 32,6 51,6 610 

Marcello 270 104,9 111,2 101,8 100,2 102,8 
Subito 280 103,5 103,3 97,5 98,8 105,6 

Tabela 1. Do�wiadczenia na ziarno

Tabela 2. Do�wiadczenia na kiszonkê

Jerzy Siódmiak COBORU
S³upia Wielka

USA Zatoka Meksykañska marzec 28.02 226,0 $/t
Argentyna FOB marzec 28.02 216,0 $/t

Transakcje terminowe
Chicago CBoT 28.02
Marzec 213,9 $/t
Maj 219,0 $/t
Lipiec 223,5 $/t
Pary¿ MATIF 28.02
Marzec 201,0 �/t

Czerwiec 204,0 �/t
Sierpieñ 206,0 �/t
Budapeszt BCE 28.02
Marzec 51 000 HUF/t
Maj 53 400 HUF/t
Lipiec 53 800 HUF/t

�ród³o: FAPA/FAMMU

Nowo�ci firmy Bayer
Poncho Pro 600 FS jest now¹ zapraw¹ insektycydow¹, na któr¹

firma Bayer CropScience dosta³a wreszcie rejestracjê tymczasow¹.
Produkt ten zwalcza zachodni¹ kukurydzian¹ stonkê korzeniow¹ -
gro�nego szkodnika kwarantannowego, który pojawi³ siê ju¿ w wie-
lu miejscach naszego kraju. Zaprawa ta zdoby³a szerokie uznanie
na po³udniu Europy, gdzie ze wzglêdu na masow¹ uprawê kukury-
dzy zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa stanowi bardzo po-
wa¿ne zagro¿enie. Produkt ten zwalcza równie¿ inne wcze�nie poja-
wiaj¹ce siê szkodniki glebowe i nalistne w kukurydzy.

Technologia zaprawiania Poncho Pro 600 FS jest skompliko-
wana i wymaga specjalistycznych zaprawiarek, dlatego produkt
ten nie bêdzie dostêpny w handlu (nie bêdzie mo¿na go kupiæ
i samodzielnie zaprawiæ nasion kukurydzy).

Zgodnie z zezwoleniem na jednorazowe dopuszczenie do ob-
rotu firmy: Hodowla Ro�lin Rolniczych - Nasiona Kobierzyce Sp.
z o.o., �Hodowla Ro�lin Smolice Sp. z o.o.� oraz �Obrol Kulczyñ-
ski� Spó³ka Jawna bêd¹ mog³y samodzielnie zaprawiaæ swoje
nasiona  zapraw¹ Poncho Pro 600 FS.

Dodatkowo firma Obrol bêdzie us³ugowo zaprawia³a powie-
rzone nasiona, jest to wa¿ne w przypadku nasion pochodz¹cych
z importu (mog¹ byæ ju¿ zaprawione zapraw¹ fungicydow¹). Na-
siona mo¿na dostarczyæ osobi�cie lub wys³aæ za po�rednictwem
firmy Obrol (na korzystnych warunkach wynegocjowanych przez
firmê). Szczegó³owych informacji dot. warunków zaprawiania po-
wierzonych nasion udziela: Obrol Kulczyñski Sp. j. ul. Spó³-
dzielcza 3a; Kruszenia; 62-020 Swarzêdz; tel. 061 817 30 68; e:ma-
il: biuro@obrol.pl; www.obrol.pl

W trakcie wznowienia rejestracji tymczasowej przeciwko za-
chodniej kukurydzianej stonce korzeniowej znajduje siê insekty-
cyd Calypso 480 SC. Produkt ten bardzo skutecznie eliminuje
owady doros³e zmniejszaj¹c bezpo�rednie straty w plonie. Zale-
cane jest stosowanie w czasie ¿erowania stonki, przed z³o¿eniem
jaj. Zalecana dawka 0,2 l/ha.

 Nowo�ci firmy Syngenta
W sezonie 2008 firma Syngenta® wprowadza na rynek nowy

produkt o nazwie MILAGRO® EXTRA 060 SC. Jest on nastêpc¹
jednego z najpopularniejszych produktów stosowanych w ochro-
nie kukurydzy - MILAGRO® 040 SC.

Przy zachowaniu wyj¹tkowej skuteczno�ci na chwasty jednoli-
�cienne oraz niektóre dwuli�cienne, firmie Syngenta uda³o siê uela-
styczniæ zakres terminów jego stosowania, przyspieszyæ dzia³anie
na chwasty oraz u³atwiæ zwalczanie perzu w³a�ciwego.

MILAGRO® EXTRA, posiada wyj¹tkow¹ formulacjê opart¹ na oleju
kukurydzianym oraz inne od poprzednika dawki stosowania:
Perz w³a�ciwy: 0,75 l/ha
3 litry = 4 hektary
(gdy perz osi¹gnie wysoko�æ 15 - 20 cm - 4 - 7 li�ci)
Mo¿na zastosowaæ dawki dzielone:
I zabieg - 0,50 l/ha
II zabieg - 0,25 l/ha (10 do 14 dni pó�niej - do fazy 8 li�ci kukurydzy)

Zwalczanie chwastnicy jednostronnej, innych chwastów pro-
sowatych oraz chwastów dwuli�ciennych: 0,67 l/ha

2 litry = 3 hektary
Do zwalczania szerokiej gamy chwastów jedno i dwuli�ciennych

szczególnie polecamy ³¹czne stosowanie z produktem CALLISTO®

100 SC: 0,5 l/ha + 0,75 l/ha CALLISTO® 3 litry CALLISTO® + 2 litry
MILAGRO® EXTRA = 4 hektary CZYSTEGO POLA kukurydzy.

Marek Szczepañski SYNGENTA

Spotkanie PZPK
w Ministerstwie Rolnictwa

W dniu 21 lutego 2008 odby³o siê spotkanie przedstawicieli Pol-
skiego Zwi¹zku Producentów Kukurydzy z w³adzami Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. By³o ono po�wiêcone problematyce
kukurydzy i zagadnieniom zwi¹zanym z jej produkcj¹ i wykorzy-
staniem. W sk³adzie delegacji PZPK znale�li siê: T. Michalski,
J.Adamczyk, R.Warzecha, R.Wojtasiewicz i R.Gabarkiewicz. Ze stro-
ny Ministerstwa w spotkaniu udzia³ wziêli: Podsekretarz Stanu Artur
£awniczak oraz Ma³gorzata Surawska - dyrektor i Wies³aw Pody-
ma - z-ca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Ro�lin
i Kazimierz ¯muda - z-ca dyrektora Departamentu Rynków Rol-
nych.  Wiêcej na www:kukurydza.org.pl

prof. Tadeusz Michalski Prezes PZPK


